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Introductie
Als ouder maak je je constant zorgen om je kind, toch? Dat is on-
derdeel van het ouder zijn, het is je taak. Je maakt je zorgen over 
zijn of haar veiligheid, of ze niet te eenzaam zijn en gelukkig ge-
noeg, ook als ze al volwassen zijn. Je vraagt je af of je wel een goe-
de ouder bent. En daarin ben je niet de enige; de meeste ouders 
maken zich zorgen over of ze het nou wel of niet goed doen. 

Je verantwoordelijkheden als ouder gaan veel verder dan alleen 
de fysieke behoeften van je kind. Je wilt ook zijn of haar emoti-
onele behoeften vervullen en het meest belangrijke deel van je 
taak als ouder is ervoor zorgen dat je kind een Gezond Zelf-Ge-
voel ontwikkelt en cultiveert. Hun toekomst, gezondheid en ge-
lukt hangt af van jouw input en bijdrage aan de mate waarin zij 
geleerd hebben om zichzelf als hun eigen ‘doel’ te ervaren.
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Een Gezond Zelf-Gezoel is het innerlijk weten dat je bestaat als een fysiek, mentaal en emotioneel onaf-
hankelijk persoon – onafhankelijk van wat een ander ook maar mag denken, voelen of zeggen over jou. 

Als je kind een natuurlijk Zelf-Gevoel heeft, zal hij/zij:

• Zelfverzekerd zijn

• Compassie hebben, zowel ten opzichte van zich zelf als anderen

• Zich bewust zijn van zijn of haar behoeften

• Zijn of haar doelen weten te bereiken 

• Minder vatbaar zijn voor depressie, angst en zelf-destructief gedrag

Als je kind geen Gezond Zelf-Gevoel heeft, zal hij/zij:

• Een gebrek aan zelfvertrouwen hebben

• Niet in staat zijn tot compassie, zowel ten opzichte van zich zelf als anderen

• Zich onzeker voelen over het stellen van persoonlijke grenzen en het afwegen van mogelijkheden 
betreffende wat hij/zij wil bereiken in het leven

• Geen gerichte focus op iets kunnen opbrengen omdat zijn doelen gebaseerd zijn op wat anderen van 
hem verwachten

• Slachtoffer worden van een grotere waarschijnlijkheid tot depressie, chronische angst en zelfdestruc-
tief gedrag

Wat is een Natuurlijk Zelf-Gevoel?
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‘Spiegelen’ en wat dat betekent voor de  
ontwikkeling van een Gezond Zelf-Gevoel
Het Zelf-Gevoel van een kind komt voort uit de verbale en non-verbale communicatie tussen hem en zijn 
ouders/verzorgers, een subtiel maar krachtig proces genaamd ‘spiegelen’. Het is belangrijk om te weten 
dat de ontwikkeling hiervan begint in de eerste levensjaren. Het voltrekt zich op een onbewust niveau. 
Met andere woorden, het kind noch de ouder is zich bewust van die communicatie en van de invloed er-
van op zich zelf en zijn ontwikkeling die het kind meekrijgt. 

Het proces van spiegelen kan twee kanten op gaan. De ouder kan het kind de overtuiging meegeven dat 
hij of zij onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt en dat er, hoe dan ook, van hem of haar gehouden wordt. 
In dit scenario wordt het kind een onafhankelijk persoon met eigen behoeften en denkwijzen, zelfs als die 
in tegenstrijd zijn met die van de ouder. 

Maar het kan ook de andere kant op gaan. De ouder kan bijvoorbeeld de acceptatie en bevestiging van 
zijn zoon of dochter afhankelijk laten zijn van het gedrag van hun kind, van bij voorbeeld wat zij bereiken 
op school. Er wordt dan van het kind verwacht dat het de emotionele behoeften van die ouder vervult; 
de ‘spiegel’ die het kind door die ouder wordt voorgehouden is dan verstoord. Het is niet echt een beeld 
van het kind zelf. Het kind krijgt geen onvoorwaardelijk liefde, maar is gedoemd zichzelf hiervoor altijd te 
moeten bewijzen.  

Tijdens het tweede scenario wordt het kind behandeld als een verlengde van de ouder. Een ongezonde situatie, die 
we ook wel ‘Verstrengeling’ noemen. Het kind gaat dan constant opzoek naar bevestiging en acceptatie en bouwt 
zodoende ondertussen als het ware een alternatief Zelf-Gevoel op. Een Vals Zelf-Gevoel.
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Hoe herken je een Vals Zelf-Gevoel bij je kind?

Wat is Bevestings-zoekend gedrag?

Het kan moeilijk zijn om te ontdekken of je kind een Vals Zelf-Gevoel aan het ontwikkelen is. Een Vals 
Zelf-Gevoel manifesteert zich anders in elk individu. Waar het ene kind gehoorzaam is, kan een ander 
kind bijvoorbeeld elke kans aangrijpen om een scene te maken om de aandacht op hem/haar te vestigen. 
De ene kan een kei zijn op school en er alle moeite doen om uit te blinken, een ander zal er met de pet naar 
gooien. 

Hier zijn wat persoonlijke eigenschappen en gedragingen die vaak voorkomen bij mensen met een 
Vals Zelf-Gevoel:

• Sociale angst

• Weinig of geen zelfvertrouwen

• Perfectionisme en onbuigzaamheid

• Grote mate van zelf-kritiek

• Boos, ontevreden of soms geweldadig

• Stemmingswisselingen die afhankelijk zijn van andermans stemming, speciaal van die van hun ouders 

• Constant zoeken naar aandacht en bevestiging

Het komt voor dat de motivatie van een kind om een bepaald gedrag te vertonen of aan een bepaalde 
actie deel te nemen niet gebaseerd is op zijn eigen belangstelling of interesse. In plaats daarvan is het een 
manier om bevestiging of acceptatie te zoeken en gezien te worden. Net zoals de normen om een Vals 
Zelf-Gevoel te verdienen van kind tot kind verschillen, zo zullen ook de tactiekjes die het kind toepast om 
bevestiging of acceptatie te vinden per individu verschillen. 

Manieren om aandacht te krijgen kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

• Het (af)maken van huiswerk en/of andere taakjes zonder dat ernaar gevraagd wordt

• Het presenteren van goede resultaten ten behoeve van goedkeuring

• In woede uitbarsten

• Ongewenst gedrag op school

Niet elk kind dat bovenstaande gedragingen vertoont heeft een Vals Zelf-Gevoel. Maar als je kind con-
stant op zoek is naar je goedkeuring of je aandacht dan kan dat onderdeel zijn van een ‘Overlevingsstrate-
gie uit de Vroege Jeugd’. Een signaal dat het Zelfgevoel van het kind erg afhangt van externe goedkeuring 
of aandacht. 
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Bevestiging-zoekende kinderen worden extern  
(Indirect) gemotiveerde volwassenen
Het zoeken naar bevestiging is niet iets waar je kind gewoon overheen zal groeien. Met een ‘Verinnerlijk-
te Ouderlijke Stem’ leven betekent dat je constant op eieren loopt, nooit zeker wetend of ‘wat je bereikt 
of gedaan hebt’ wel goed genoeg is. Verslaafd zijn aan goedkeuring heeft levenslange consequenties. 
Denk bijvoorbeeld aan:

• Sociale onbekwaamheid

• Toxische relaties

• Burnout; een gevoel van doelloosheid

• Geen voldoening in het werkzame leven

• Alcohol en/of drugs verslaving

• Onvermogen een gezonde relatie met eigen kinderen in stand te houdens
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Kinderen die onzeker zijn neigen er eerder naar om later last te krijgen van spanningen en depressies. 
Dit kan erin resulteren dat ze terecht komen in een vicieuze cirkel van hulpeloosheid en onbekwaam 
worden om te dealen met tegenslagen. Er wordt ons constant op gewezen dat het opbouwen van 
zelfvertrouwen van onze kinderen de sleutel is naar hun geluk en succes op langere termijn. Maar wat 
kun je nu feitelijk doen zodat je kind zichzelf later ziet als de unieke, waardevolle persoon die hij/zij 
daadwerkelijk is?

Drie manieren om ervoor te zorgen dat je kind een 
‘Natuurlijk Zelf-Gevoel ontwikkelt

Prijs je kind, niet zijn (of haar) prestaties. 

Wanneer je kind teleurgesteld is over zijn prestaties is het belangrijk om het werk en de 
moeite die hij erin heeft gestopt te benoemen en te prijzen in plaats van je aandacht vol-
ledig op de resultaten te richten. Zeg bv tegen hem: ‘Het is niet erg dat het dit keer niet is 
gelukt, de volgende keer gaat het vast beter.’

1.

Laat zien dat je onvoorwaardelijk van je kind houdt en achter hem/haar staat.

Falen is vaak een grote teleurstelling, ook in het leven van kinderen, en het is belangrijk 
de gevoelens die dit teweeg brengt bij je kind te erkennen. Luister naar je kind, laat hem 
zich uiten. Dit is een fantastische manier om te laten merken aan je kind dat het goed is om 
te praten over gevoelens en dat hij/zij het recht heeft zich een eigen mening te vormen. 
Het accepteren van falen is belangrijk voor het zelfvertrouwen van je kind. Je kind laten 
weten dat je onvoorwaardelijk trots op hem bent, zal ervoor zorgen dat hij fouten en falen 
in perspectief kan plaatsen.

2.

Wees je bewust van je eigen gedrag. 

Dit met het oog op compassie en open communicatie. Begrijp dat je uitbarstingen (schreeu-
wen) verregaande emotionele consequenties kunnen hebben voor je kind. De impact ervan 
kan vaak net zo groot zijn als van ‘je kinderen slaan’. Hetzelfde geldt als je kind voortdurend 
moet vechten om je aandacht terwijl je weer eens bezig bent op je telefoon. Je geeft hem of 
haar het idee dat je telefoon belangrijker is dan hij/zij zelf. 

3.
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Je eigen gedrag en ook je eigen gedachten geven je inzicht in de staat van je eigen Zelf-Gevoel. Als je je 
geduld verliest met je kind, waar ben je dan eigenlijk echt boos over? Of op wie ben je nu echt boos? Op 
jezelf? Zou het kunnen dat jij ook een Vals Zelf-Gevoel hebt ontwikkeld en dat je doodsbenauwd bent er 
niet aan toe te komen om dat te realiseren? 

Werken aan je eigen Zelf-Gevoel

Bezoek onze website:
https://gezondzelfgevoel.nl/

voor meer informatie over de Zelf-Gevoel Methode. 

Als je zelf een Gezond Zelf-Gevoel hebt, heeft je kind meer kans om ook een natuurlijk Zelf-Gevoel te 
ontwikkelen.
Zorg er vooral voor dat je onvoorwaardelijk van jezelf houdt. Dan gaat je kind automatisch van zich zelf 
houden en ook van jou! 

De Zelf-Gevoel Methode helpt jou en je kinderen om hun eigen persoon te zijn en te blijven.  
Wil je ermee aan de slag dan zijn er drie mogelijkheden: 

• Klik hier om het Gezond Zelf-Gevoel basis boek te bestellen.

• Klik hier om het Wees Jezelf - Werkboek te bestellen 

• Klik hier om je in te schrijven voor de online Wees Jezelf - Cursus

https://gezondzelfgevoel.nl/
https://gezondzelfgevoel.nl/de-gezond-zelf-gevoel-methode/
https://gezondzelfgevoel.nl/product/gezond-zelf-gevoel/
https://gezondzelfgevoel.nl/product/wees-jezelf-cursus/
https://gezondzelfgevoel.nl/wees-meer-online-cursus/

